Zarządzenie nr 83/2010
WÓjta Gminy Że|azk w
z dnia 28.12.2010r.
zmieniające Zarządzenie nr 11/05WÓjta Gminy Że|azkÓlwz dnia 1.04.2005r
(z p źniejszymizmianami) w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej
prryjęte zasady (poliĘki) rachunkowości.
Na podstawieart. 10 ustawyz dnia29 września|994r. o rachunkowości(Dz.IJ. z
2009r.Nr 152poz. 1223zezm.)iszczegÓlnych ustalerizawartychw art. 40 ustawy
z dnta27 sierpnia}}}9r. o finansachpublicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240ze zm.)
oraz w rozporządzeniuMinistra FinansÓw z dnia 5 lipca 20|0r. w sprawie
szczego|nych zasad rachuŃowości oraz planÓw kont dla budżetuparistwa, budzetow
j ednostek samorząduterytorialnego, j ednostekbudzetowych, samorządowych
zakładow budzetowych, paristwowych funduszy c el owyc h oraz paristwowyc h
jednostekbudżetowychmającychsiedzibępozagranicamiRzeczypospolitejPolskiej
( Dz. U. Nr 128, poz.86l ), rozporządzeniuministra FinansÓw z dnia f5 października
20l 0r. w Sprawie zasad rachunkowościoraz planÓw kont dla organÓw podatkowych
jednosteksamorząduterytorialneg
o (Dz..U. Nr 2O8,poz. |375).
zarządz,amco następuje:

$ r.
Ustala się wykaz kont dla budżetuGminy ŻelazkÓw, jako organu' stanowiący
zał'ącznikNr 1 do niniejszego zarządzenia.

$2.
Ustala się wykaz kont dla budzetujednostki Urzędu Gminy, stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

$3.
Wprowadzasię.jako obowią4ujący,
druk ,,POKWITOWANIE'' zprogramuPoDATKI,
będącyudokumentowaniem
dokonaniawpłatynalezności
podatko*.j . wg wzoru
stanowiącego
załącznikNr3 do niniejszegozarządzenia.
$4.
Zobowiązujesię pracownikow, właściwych
merytorycznie
, do zapoznaniasię i
przestrzegani
a w pełnizawartych postanowieri.

$s.
Zarządzeniewchodzi w Życiez dniem podpisania, zmocą od 1.01.2O1|r.

Załącznik Nr l
Do Zarządzenianr 83/2010
WÓjta Gminy Że|azkow
z dnia28.lf .2010r.
P|an kont d|a Budżetu Gminv

l33

Rachunek budżetu

l33-1

Rachunekpodstawowybudżetu

l33.l.1

133-|.4
l33-1-5
133-I -6
133-1-7

Wpływy z tytułudochodÓw budzetowychnieujętychw planach
jednostek budżetowych
Dochody budzetowerealizowane przezjednostki budzetowe (objęte
sprawozdaniemRB-27S)
Dochody należnebudżetowiparistwai innym jednostkomsamorządu
terytorialnego z tytułuwykonywania zada z zak'resuadministracji
rządowej i innych zada zleconych
Przelewy środkÓwna wydatki budzetowejednostek budzetowych
Przelewy środkÓwna inne rachunki budżetu.
Przychody budZetu
Rozchody budzetu

133-2

Rachunki lokat terminowvch

134

Kredyty bankowe

135

Rachunek środk w na niewygasającervydatki

|40

Środki pieniężnew drodze

222

Roz|iczenie dochod w budżetowych

222.l
222.2
222-2-1
222-2-2
222-2.3
222-2-4
22f-2-5
222-f.6
f22-3
222-4
222-5
2f2.6
222-7
222-8
222-9

Rozliczenie dochodowUrząd Gminy
Rozliczenie dochodÓw GOPS
Dochody własne(fundusz alimentacyjny i za|iczki alimentacyjne)
Dochody od innych gmin (fundusz alimentacyjny)
Dochody budżetuparistwa(fundusz alimentacyjny z za|iczki alimentacyjne)
Dochody do przekazania innym gminom (fundusz alimentacyjny)
Dochody budzetu paristwa(odsetki od funduszu alimentacyjnego)
Pozostałedochody
Rozliczenie dochodÓw SzkołaBiernatki
Rozliczenie dochodÓw SzkołaSkarszew
Rozliczenie dochodÓw SzkołaGoliszew
Rozliczenie dochodÓw SzkołaKokanin
Rozliczenie dochodÓw SzkołaDębe
Rozliczenie dochodÓw SzkołaŻe|azk6w
Rozliczenie dochodÓw SzkołaRussÓw

133-|.2
l33.l.3

223

Rozliczenie wydatkÓw budżetowych

f23-l
f23-2
223-3
223-4
223-5
223-6
2f3-7
223.8
223-9

Rozliczenie wydatkow Urząd Gminy
Rozliczenie wydatkow GOPS
Rozliczenie wydatkÓw SzkołaBiernatki
Rozliczenie wydatkÓw Szkoła Skarszew
Rozliczenie wydatkow Szkoła Goliszew
Rozliczenie wydatkow SzkołaKokanin
Rozliczenie wydatkow SzkołaDębe
Roz|iczenie wydatkow Szkoła Że|azkow
Rozliczenie wvdatkow SzkołaRussÓw

224

Rozrachunki budżetu

224-1
224.2
224-3
224.4

Roz|iczenia dochodÓw budżetowychrealizowanych przez urzędy skarbowe
Rozrachunki z tytułuudziałÓw w dochodach innych budżetÓw
Rozrachunki ztytułu dotacji i subwencji
Rozrachunki ztytułu dochodÓw pobranych na rzecz budzetu paristwa
oraz innvch budżetow.
Dalsza ewidencja szczegÓłowa- wedługposzczęgolnychbudzetow.

225

Rozliczenie niewygasających wydatkÓw

240

Pozostałe rozrachunki
Ewi dencja anality czna wedługtytułow poszczegolnych rozr achunkow
oraz kontrahentÓw.

250
Na|eżności
finansowe
250.l
Naleznościz tytułuudzielonych poŻyczek
250- l .l Poiyczka Stow.LGD - wartośÓnominalna
250-|.2 PoŻyczka Stow. LGD _ odsetki
Analityka wg tytułÓw i kontrahentÓw
260

Zobowiązania finansowe
Anal ityka wg poszczegolnych tytułow zobowiąza (poŻyczki . wartość
nominalna i odsetki) oraz kontrahentÓw.

290

odpisy aktua|izujące należności

90|
901.l
901-2

Dochody budżetu
Dochody budzetunieobjęteplanami finansowymi urzędu i innych niz
ur ządj ednostek budzetowych
Dochody budzetowe realizowane przezurząd i inne jednostki budzetowe

902

Wydatki budżetu

903

Niervykonanewydatki

904

Niewygasającewydatki

909
909-1
909-2

Roz|iczenia międzyokresowe
Rozliczenie międzyokresowekosztÓw
Rozliczenie międzyokresoweprzychodÓw

960

Skumu|owanewyniki budżetu

961

Wynik rvykonania budżetu

962

Wynik na pozostaĘchoperacjach

968

PrywaĘzacja

Konta pozabilansowe

991
992
993

Planowanedochodybudzetu
Planowanewydatki budzetu
Rozliczenia z innymi budzetami

Załącznlk Nr 2
Do Zarządzenianr 83i20l 0
Wojta Gminy Że|azkow
z dnia28.12.2010r.
Plan kont d|a Urzędu Gminy

0l1

Środki trwa|e

011-l Budynki i lokale
011-2 Budowle
01 l .3 Kotły i maszyny energetyczne
0l l .4 Maszyny , urządzeniai aparatyogÓlnego zastosowania
0l l-5
Maszyny specjalistyczne
0l l -6 Urządzenia techniczne
01 1-7 Srodki transportu
01 l.8
Narzędzia , przyrządy,ruchomościi wyposazenie
011-10 Grunty
013

Pozostałeśrodkitrwałe

020

Wartości niematerialne i prawne

020-l
020-2

Wartościniematerialnei prawne lumarzanew czasie
Wartościniematerialnei prawne vmarzanejednorazowo

030

DługoterminoweakĘwa finansolve

07|

Umorzenie środk w tlwahch oraz wartościniemateria|nvch niematerialnvch
i prawnych

071-l
071-2
07l-3
07|-4
071-5
07 1-6
07 |.7
07l.8
071.9

Umorzeniebudynkowi lokali
Umorzenie budowli
Umorzenie kotłÓw i maszyn energetycznych
Umorzenie maszyn, urządzeni aparatÓw ogÓlnego zastosowania
Umorzenie maszyn specjalistycznych
Umorzenie urządzeritechnicznych
Umorzenie środkÓwtransportu
Umorzenie narzędzi,przyrządow,ruchomoŚcii wyposazenia
Umorzenie wartościniematerialnychi prawnych

072

UmorzeniepozostaĘchśrodkÓwtrwaĘchorazwartościniematerialnych
i prawnych

072-l
072-2

Umorzenie pozostałychśrodkÓwtrwałych
Umorzenie wartościniematerialnychi prawnych

073

Odpisy aktua|izujące długoterminoweaktywa finansowe

Inwestycje (środkitrwałew budowie)

080

Anal ityka wg poszczęgÓlnych zada inwestycyj nych

101

Kasa

I0l-1
101-2

Kasa-wydatki
Kasa - dochody

130

Rachunek bieżącyjednostki

I 30-I
130-1-I
130-l-Z
I 30- 1-3

Dochody budzetowe
Dochodyjednostki
Dochody - VAT
Dochody z realizacji zada z zak'resuadministracji
rządowej i innych zada zleconych

130-f

Dochodv realizowanew budzecie

130-3

Wydatki budzetowe

l30.4

Niewygasającewydatki

135

Rachunek środk w funduszy specja|nego przeznaczenia

135.l

RachunekZFŚS

139

Inne rachunki bankowe

139-1
139-f
139-3

Rachunek zabezpieczeniana|eŻytegowykonania umÓw
Rachunekwadiow
Rachunek środkowFunduszu Pracv

140

KrrÓtkoterminowe papiely wartościowei inne środkipieniężne

|4t

Środki pieniężnew drodze

201

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

2a|-1

RozrachuŃi z dostawcami
Dalsza ewidencja szczegÓłowawg poszczegÓ|nych kontrahentÓw

22|

Rozrachunki z tytułu dochodrÓw budżetowych

22|-1
22|-|.|
22|-|-2
f21-|-3

Nalęznościz tytułupodatkÓw i opłatlokalnych
Należnościz tytułupodatkow i opłatpobieranych przez wząd
Naleznościz tytułupodatkÓw pobieranychprzez US
Naleznościz tytułuudziałuw podatkudochodowym . MF

p,WĄ

22|-2
f2t-3
2f1.4

Nadpłatypodatkowych dochodow budżetowych
Należnościztytułu dochodÓw budietowych innych niz dochody podatkowe
Nalezności ztytliudochodÓw rea|izowanychw związkuzwykonywaniem zadail
z zakresuadministracji rządowej i innych zada zleconych ustawami
Da|szaewidencja szczegÓłowawg dłużnikowi podziałekklasyfikacji budzetowej.

222

Rozliczenie dochodriw budżetowych

222 - l
f22 - 2

Rozliczenie dochodÓw budzetowych objętych planem jednostki budzetowej
Rozliczenie dochodow budzetowych ztytułu rea|izacji zada z zakresuadministracji
rządowej i innych zadanzleconych ustawami.

223

Rozliczenie wydatkrÓw budżetowych

223.l
223-f

Rozliczenie wydatkow budżętowychobjętych planem jednostki budzetowej
Rozliczenie wydatkow budżetowychobjętychplanem niewygasających
wydatkow i ednostki budzetowej

224

Rozliczenie dotacji budżetowych orazpłatnościzbudźtetuŚrodkÓw
europejskich

224-1

Rozliczenie dotacji podmiotowych
Dalsza ewidencja szczegÓłowawg poszczegoLnychjednostek

225

Rozrachunki zbudżetami

f25-l
225-2

Rozrachunki zbudietemztyt. podatku dochodowego od osob fizycznych
Rozrachunki zbudŻetemztyt. podatku od towarÓw i usług

226

budżetowe
Długoterminowe należności
budżetowych
Ewidencj a szczegołowawg posz czegolnych na|eŻności

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

ff9-1
229-2
229-3
2f9-4
2f9-5

Rozrachunki ZUS _ ubezpi eczęniaspołecznepracownicy
Rozrachunki ZUS- ubezpieczeniazdrowotne
Rozrachunki ZUS - F.P.
Rozrachunki ZUs - ubezpieczenia społecznepracodawca
Rozrachunki PFRON

23I

Rozrachunki z Ętułu wynagrodzeri

f3|-1
231.2

Rozrachunki z tyt. wynagro dzen- umowy o pracę
Rozrachunki ztyt. wynagrodze - umowy zlecenia,o dziełoi inne
Dalszą ewidencję anality cznąstanowiąindywidualne karty wynagro dzen

p,ł

234

Pozostałe rozrachunki z pracownikami

234-l Rozrachunki z tytułupoŻyczekz ZFSS
234-2 Rozrachunki z tytułuzaliczekna wydatki obcią7ającejednostkę
234-3 Naleznościi roszczęniaztytułu niedoborÓw i szkÓd
234-4 Pozostałe tozrachunki Z ptacownikami
Dalsza ewidencja szczegÓłowawg posz czego|nych pracownikÓw
240

Pozostałe rozrachunki

240.1
240.2
f40-2-l
240-2-2
240.3
f40-4
240-5
240.6
240-7

Rozrachunki z tytułupoĘczek z ZFSS
Rozrachunki dotyczące sum depozytowych
Wadia
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umÓw
Rozrachunki z tytułupotrąceripracownikom z list płac
Rozrachunki z Funduszem Pracy
Rozliczenie niedoborÓw, szkÓd i nadwyżek
Mylne obciążeniai uznania
Pozostałerozrachunki
D alsza ewi dencja wg poszczegÓ lnych kontrahentÓw

290

odpisy aktua|izujące należności

290-1
290-2

odpisy aktualizującenaleznoś
ci z tytułudochodow podatkowych
odpisy aktualizującenaleznościz tytułupozostĄch dochodÓw

310

MateriaĘ

400

AmorĘzacja

40|

ZuĘcie materiałÓw i energii

402

Usługi obce

403

Podatki i opłaty

404

Wynagrodzenia

405

Ubezpieczenia społecznei inne Świadczenia

409

PozostałekoszĘ rodzajowe

409-l
409-2
409-3

Inne świadczeniafinansowane zbudietu
Inne obciążenia
Inne koszty rodzajowe

720

Przychody z tytułu dochod w budżetorvych

750

Przychody finansowe

751

KoszĘ finansowe

760

Pozostałeprzychody operacyjne

761

PozostałekoszĘ operacyjne

770

Zyski nadzwyczajne

771

StraĘ nadzwyczajne

800

Fundusz jednostki

800-I
800-2
800-3

Zmiany funduszu z tytułuwyniku zarckpoprzedni
Zmiany funduszu ztytułu zrea\izowanych dochodow i wydatkow
Zmiany funduszu wynikając e z wartościsprzedanych i nieodpłatnie przekazanych
lub otrzymanych środkÓwtrwałychi inwestycji
Zmiany funduszu dotyczącerÓznic z aktua|izacji środkowtrwałych
Zmiany funduszu wynikając e z przeksięgowania dotacji zbudzętu i środkow
budzetowych wykorzystanych na inwestycj e otaz wpływ środkÓw
przęZnaczonychna fi nansowanie inwestycj i
Inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu

800-4
800-5
800-6
810

Dotacje budżetowe,płatnościzbudietu środkÓw europejskich oraz
środki zbudźzetuna inwestycje

810-l

8r0-2

Srodki na inwestycje
Dotacje przekazane Z budżetu

8s1

Zak|adowy fundusz świadcze socj alnych

860

Wynik finansowy

Konta pozabilansowe

910
980
981
991
998
999

Gwarancje' poręczenia i zabezpieczenie na|eiytego wykonania umow
Plan finansowy wydatkow budżetowych
Plan fi nansowy niewygasającychwydatkow
Rozrachunki wydatkow inkasentami wydatkow tytułupobieranych przez
nich podatkow podlegającychprzypisaniu na kontach podatnikow
ZaangaŻowani e wydatkÓw budżetowych roku bi eżącego
ZaangaŻowanie wydatkÓw budżetowych przy szłychlat
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